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Ata de Instalação do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense, 1 
realizada aos dezesseis dias do mês de abril do ano de hum mil novecentos e oitenta e 2 
cinco, conforme convocação feita através de ofício pelo Secretário de Estado do 3 
Planejamento enviado aos Membros efetivos e natos deste Conselho. Aos dezesseis dias 4 
do mês de abril de mil novecentos e oitenta e cinco, às quatorze horas, na sala de 5 
Reuniões da Secretaria de Estado do Planejamento, com endereço à Rua Marechal 6 
Hermes, 999, Edifício Castelo Branco – Curitiba – Paraná, reuniram-se os membros 7 
natos e efetivos do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense, 8 
cujas assinaturas dos senhores membros estão em anexo. Agradecendo a presença das 9 
autoridades e demais convidados , o Senhor Presidente declarou instalado o Conselho de 10 
Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense. Dando início aos trabalhos relativos 11 
à Sessão de instalação do Conselho, o Senhor Secretário do Planejamento, Professor 12 
Otto Bracarense Costa, na condição de Presidente do Conselho agradeceu a presença dos 13 
Senhores Secretários de Estado, dos senhores prefeitos, estes designados como membros 14 
natos e representantes das entidades patronais, dos trabalhadores, dos profissionais 15 
liberais e das Associações comunitárias, estes designados como membros efetivos, dos 16 
Senhores Deputados Estaduais Adhail Sprenger Passos, Ervin Bonkoski e demais 17 
convidados. Em seguida, o Senhor Presidente expôs as razões que o fizeram convocar a 18 
reunião de instalação do Conselho e sua realização em Curitiba, após o que propôs que 19 
as próximas reuniões fossem realizadas no Litoral, proposta esta aprovada e aceita por 20 
unanimidade. Prosseguindo, o senhor Presidente convidou o Coordenador de 21 
planejamento regional da Secretaria de Planejamento, Professor Carlos Luiz de Souza 22 
Godar, a fazer uma exposição sobre a organização do material distribuído aos Senhores 23 
Membros do Conselho: “Propostas de regimento Interno e estrutura”, elaborado por 24 
aquela Coordenadoria. Dando prosseguimento, o engenheiro Wilson Pichet Gheur teceu 25 
considerações sobre o regimento. A seguir, o Presidente do Conselho, Prof. Otto 26 
Bracarense Costa, deu a palavra ao Senhor prefeito de Paranaguá, Waldir Salmon, que 27 
colocou a necessidade da participação das Prefeituras do litoral na Secretaria Executiva 28 
do Conselho. Além disso, representando a Associação dos Engenheiros de Paranaguá, 29 
solicitou que a mesma pudesse cooperar nos trabalhos que estão afetos à Secretaria 30 
Executiva. Pedindo a palavra o senhor Mário Pock, Prefeito Municipal de Matinhos, 31 
lembrou que a idéia de participação das Prefeituras na Secretaria Executiva foi proposta 32 
na reunião realizada em Matinhos. Sendo assim, o Senhor Presidente ponderou aos 33 
Senhores Membros que não só os municípios mas cada entidade colocasse à disposição 34 
do Conselho qualquer ajuda material e humana, lembrando que o Conselho não deverá 35 
ser mantido apenas pelo Governo Estadual, mas também pelos Municípios e entidades 36 
envolvidas. A seguir, foram apresentadas propostas de organograma básico para a 37 
estruturação de um organograma básico para a estruturação de funcionamento do 38 
Conselho e atribuições da secretaria Executiva com uma listagem preliminar de funções, 39 
a qual foi lida pelo senhor Membro do conselho, Engenheiro Luciano Pizzatto, 40 
lembrando ao senhor Presidente não serem as funções delineadas definitivamente, 41 
havendo com certeza o acréscimo de atribuições no futuro. Abertas as discussões, foi 42 
estabelecido que as divisões que não foram inseridas no organograma deverão ser 43 
discutidas e, se necessário, vir com propostas e emendas. A seguir, pediu a palavra o 44 
Representante da ADEA, senhor Roberto Ribas Lange discursando sobre a satisfação 45 
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pela instalação do Conselho, com abrangência de representantes das entidades 46 
escolhidas pelo Poder Executivo. Citou a questão da BR - 101, indicando comissão 47 
especial para tratar do problema. Foi de consenso discutir o assunto em próxima 48 
oportunidade. A seguir, o representante do Secretário do Interior, Dr. Cícero Jaime Bley 49 
Junior, Superintendente da Surehma, argumentou sobre as questões do meio ambiente 50 
em relação à construção da BR - 101, corroborando as ponderações do biólogo Roberto 51 
Ribas Lange. A seguir, o senhor Presidente deu a palavra ao Prefeito Municipal de 52 
Matinhos, Mário Pock, o qual mencionou a necessidade de tratar das questões relativas 53 
ao disciplinamento de todos os problemas em relação ao desmatamento, poluição e 54 
saneamento da região litorânea. A seguir, o senhor Presidente deu a palavra ao Senhor 55 
José Roque da Silva, que encaminhou proposição para a participação de Associações dos 56 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Litoral do Paraná, na Secretaria Executiva, 57 
através de um associado a ser representado e colocado à disposição da Secretaria 58 
Executiva. A seguir, o senhor Presidente apresentou aos Senhores Membros o 59 
Engenheiro Alexandre Modesto Cordeiro, da equipe do Professor Godar, da 60 
Coordenadoria de planejamento Regional, que estaria em Paranaguá administrando a 61 
Secretaria Executiva e Escritório da Famepar, Edifício Palácio do café, nº 29 e, por força 62 
de urgência dos trabalhos, tomou providências para colocar à apreciação dos senhores 63 
Membros a nomeação do senhor Alexandre Modesto Cordeiro. Nada acrescentando os 64 
membros, o Presidente designou, então, o engenheiro Alexandre Modesto Cordeiro 65 
como Secretário Executivo do Conselho, solicitando-lhe que  recolhesse as sugestões e 66 
propostas ao visitar os Senhores Membros do Conselho, visando estreitar o 67 
relacionamento entre a Secretaria e os senhores Conselheiros. A seguir o Senhor Eliantes 68 
Coelho Xavier, Prefeito de Guaraqueçaba, considerou que a construção da BR – 101 não 69 
deve ser combatida, mas fiscalizada. O senhor Guilherme Lindroth mencionou o cuidado 70 
que a prefeitura deve ter em não aprovar no Conselho Leis que conflitam com suas leis 71 
municipais e estas devem se adaptar às leis estaduais e, complementando, o Bacharel 72 
Ronaldo Albizu Drummond de Carvalho, representante da Ordem dos Advogados do 73 
Brasil, ressaltou a hierarquia da Legislação. Foi dada a palavra ao Secretário da Cultura 74 
e do Esporte, Doutor Fernando Eugênio Ghignone que aconselhou a utilização das praias 75 
de uma forma disciplinada, para encerrar, o Secretário dos Transportes, deputado Deni 76 
Lineu Scwuartz, fez uma rápida exposição da situação no que concerne a construção da 77 
estrada BR - 101, tomada como exemplo. Foram concedidos cinco minutos para cada 78 
membro fazer suas considerações finais. Ficou estabelecido, para uma próxima reunião, 79 
fazer a apreciação do regimento. O engenheiro Alexandre Cordeiro foi incumbido de, no 80 
prazo de 45 dias fazer uma análise do regimento. Nada mais havendo a tratar, declarou-81 
se encerrada a reunião, da qual eu, Beatriz Junqueira Ribeiro Cordeiro, lavrei a presente 82 
ata, que assino com os demais membros do Conselho de Desenvolvimento Territorial do 83 
Litoral Paranaense. Curitiba, 16 de abril de 1985. 84 


